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A tárlat e g y ik  term én ek  lá tván yterve

A pusztulás képei a Páva utcában
Rendkívül rövid határidővel, december 
végéig kell felépítenie a pályázatnyertes 
Trifolium Kft.-nek a Páva utcai 
Holokauszt Emlékközpont új állandó 
kiállítását. A közbeszerzési eljáráson 
nyertes céggel a Magyar Nemzeti Mú
zeumon belül működő programiroda 
augusztus elsején megkötötte a szerző
dést. Molnár Judit, a programiroda ve
zetője elmondta: négy hónapos késleke
dést okozott, hogy a vesztes cég a közbe
szerzési döntőbizottság előtt kétszer is 
megtámadta a zsűri döntését. Mégis

■ Összetörve találták azt a gránit
táblát, amelyet a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség és a 
Wesley János Lelkészképző Főisko
la helyezett el tavaly a kaposvári vas
útállomáson a holokauszt áldozatai
nak emlékére. Irán yi Gábor, a főis
kola főigazgatója elmondta: felje
lentést tett a kaposvári rendőrségen 
ismeretlenek ellen garázdaság és 
rongálás vétsége miatt, amit vélemé
nye szerint „faji vagy vallási gyűlölet 
is vezérelhetett”.

bíznak abban, hogy jövő januárban 
vagy februárban megnyílhat a kiállítás.

Az egykori ferencvárosi zsinagógá
ban és a mellette kialakított új épület
ben tavaly áprilisban nyitotta meg a 
kapuit a Holokauszt Emlékközpont. 
Az avatásra azonban nem készült el az 
állandó kiállítás, így a múzeumtérben 
mostanáig az Auschwitz-album fotói
ból és a kárpátaljai zsidóság életét 
megörökítő filmrészletekből rendezett 
tárlatot láthatta a mintegy százezer lá
togató. Az állandó bemutató alapját 
Kádár Gábor és Vági Zoltán az állam 
és az állampolgárok viszonyát feltáró 
történeti forgatókönyve alkotja, a lát
ványterveket is ennek ismeretében ké
szítették el a pályázók. A kiállításon 
megjelenő anyag azonban más lesz: 
családok históriáján és egyéni élettör
téneteken keresztül mutatják majd be 
a holokauszt áldozatainak sorsát.

A klasszikus ismeretterjesztéssel 
szakító, látványelemeivel, a felmuta
tott fotókkal, komputeren is hozzáfér
hető dokumentumokkal elsősorban a 
fiatalokhoz szólni kívánó tárlaton a lá
togatók ugyanúgy megismerhetik a

nagytőkés Hatvany-Deutsch-Chorin- 
Weiss család életét, mint a bonyhádi 
vegyesboltot vezető Singer családét 
vagy a kárpátaljai ortodox Galpert- 
Akerman famíliáét, illetve Kinszki Im
re fotográfus hozzátartozóinak sorsát, 
vagy a bicsérdi Bogdán-Kolompár 
családét. E történeteken ugyanaz lesz 
végigkövethető, ami az egyes emberi 
sorsokból -  Radnóti Miklóséból vagy a 
naplóíró kislányéból, Ecséri Lilláéból -  
kibontakozik: a pusztítás folyamata. A 
jogfosztásé, majd a kifosztásé, a méltó
ságtól és az élettől való megfosztásé.

A tervek szerint a holokauszt előz
ményeit és magát a vészkorszakot be
mutató tárlatrész a fold alatti terekben 
kap helyet. A műemléki gondossággal 
helyreállított zsinagógában olyan ins
tallációkat helyeznek el, amelyek szük
ség esetén elmozdíthatok, így a tér ren
dezvényeknek, időszaki bemutatóknak 
is helyet adhat. A karzatokon mutatják 
majd be az embermentők és az ellenál
lók tevékenységét. A kiállítás felépíté
sét bruttó 410 millió forintért vállalta a 
Trifolium Kft. által vezetett cégcsoport.

N. KÓSA JUDIT

Román kutatások a vészkorszakról
TIBORI SZABÓ ZOLTÁN
kolozsvári tudósítónk

A romániai holokauszt történetét kuta
tó intézet létrehozásáról döntött a bu
karesti kormány. Határozata értelmé
ben a művelődési és vallásügyi tárcának 
alárendelt intézet harminc munkatárs
sal működik. Az intézetet a költségve

tésből finanszírozzák, fő tevékenysége a 
romániai holokauszt kutatása, elemzé
se, az ezzel kapcsolatos hazai és külföldi 
dokumentumok és kiadványok gyűjté
se, őrzése, feldolgozása lesz. Hatásköré
be tartozik majd a visszaemlékezések, 
tanulmányok, könyvek, dokumentum- 
gyűjtemények és albumok publikálása, 
a vészkorszakkal foglalkozó tudomá

nyos ülésszakok rendezése. A bukares
ti intézettel és emlékmúzeummal pár
huzamosan, civil társadalmi összefo
gással kívánják a szilágysomlyói zsina
góga épületét Észak-Erdély Holo
kauszt Emlékmúzeummá, illetve mul
tikulturális központtá alakítani. Az 
épület felújítását a tervek szerint szep
tember 11-én kezdik meg.

A Puskin utca is elesett
Eladják ingatlanaikat a szakszervezetek

A hónap végéig kiköltözik az utolsó lakó 
is az 1883-ban a fővárosi főtisztviselők 
téglajegyeiből épült, s az elmúlt több 
mint száz évben mindig is közszolgálati 
célokat szolgáló Puskin utcai szakszer
vezeti székházból. Egyebek mellett a két 
világháború között az a közalkalmazot
tak nemzeti szövetsége is itt működött, 
amely a Bethlen-Peyer-paktum idején 
a szakszervezetet pótolta.

A Magyar Közalkalmazottak és 
Köztisztviselők Szakszervezetének 
(MKKSZ) munkatársai már csomagol
nak, hogy -  legalább egy évre -  birtok
ba vegyék a vegyészszakszervezet Ben
czúr utcai ingatlanát. Itt bérelnek 
ugyanis átmenetileg több szobát ad
dig, amíg nem döntenek arról, hogy 
önálló épületbe vagy több más orszá
gos szervezettel közösen költöznek-e 
egy végleges megoldást jelentő szék
házba.

Információnk szerint egy közvetítő 
cég vette meg 600 millió forintért az 
ötszintes, mintegy kétezer négyzetmé
ter hasznos területű Puskin utcai in
gatlant, ahonnan a Szakszervezetek 
Együttműködési Fórum a -  amely 
egyébként bérlő volt itt -  már több 
mint egy éve kiköltözött, s a Közszol
gálati Szakszervezetek Szövetsége is 
más irodaházba tette át székhelyét. Ár
va Jánostól, az MKKSZ elnökétől úgy 
tudjuk, elkerülhetetlen volt a patinás 
épület eladása, a felújítása ugyanis vál- 
lalhatatlan kiadással já rt volna: csak a 
tetőszerkezet felújítása 250-300 millió

forintba kerülne. Kérdésünkre -  hogy 
a 600 millió forintból milyen székhá
zat terveznek vásárolni -  az elnök azt 
mondta: az eladásból származó pénz 
többfelé oszlik, az MKKSZ-nek pél
dául 28 százaléknyi a részesedése az 
ingatlanvagyonból.

Azt még nem tudni, hogy mi lesz az 
utolsó szakszervezeti szimbólum, a 
Puskin utcai ingatlan sorsa.

KUN J. ERZSÉBET

E gy k ö z v e títő  c é g  v ásáro lta  m e g

Elhalaszthatják 
a zengő! NATO-radar 

elkészíttetését
MTI -  A NATO beruházási ügynöksége 
(NC3A) nem zárkózik el attól, hogy ar
ra az időre halasszák a Zengőre terve
zett radarberendezés elkészítését, ami
kor már megtalálták a lokátor végleges 
helyét. Bocskai István, a Honvédelmi 
Minisztérium szóvivője elmondta: a 
tárca kezdeményezte az ügynökségnél, 
hogy a radarberendezést csak egy ké
sőbbi időpontban gyártsák le és szállít
sák Magyarországra.

A szóvivő szerint úgy tűnik, a javas
lattól a gyártó olasz cég sem zárkózik el. 
Végleges megállapodás még nincs, és a 
szerződések módosításáról sem döntöt
tek. Ha más helyszínen épül fel a loká
tor, akkor nem biztos, hogy a többlet- 
költségeket -  például a kiegészítő rada
rok telepítését -  támogatja majd a NA
TO, a többi tagországnak kell döntenie 
arról, adnak-e több pénzt erre Magyar- 
országnak -  hangsúlyozta a szóvivő.

Mivel már biztosra vehető, hogy az 
eredeti megállapodás szerint nem 
építhető fel a létesítmény, a lokátorbá
zis építésének kivitelezőjével is tárgya
lásokba kezdett a tárca a szerződések 
módosításáról. Jelenleg tart annak az 
elemzése, hogy milyen helyszínek jö 
hetnek szóba a lokátor telepítésére. A 
honvédelmi miniszter júliusban közöl
te, hogy a honvédelmi és a környezet
védelmi tárca kormányhatározat alap
ján már vizsgálja, hogy a Zengőn kívül 
milyen más helyszínek jöhetnek szóba.

Krétakörben a rádió
• ZAPPE LÁSZLÓ

A helyzet tökéletesen átláthatatlan. A jogi helyzet mindenesetre az.
Amikor mindenki mindenféle jogi fórumokhoz folyamodik, prog

nosztizálható, hogy az is marad. Megy a folyamodvány az ügyészséghez, 
az Igazságügyi Minisztériumhoz, a rádió jogi igazgatóságához. A rádió 
kuratórium ellenőrző bizottsága a házelnökhöz fordul, a házelnök az al
kotmányügyi meg a kulturális és sajtóbizottság állásfoglalását kéri. 
Mindenki egy-egy részletkérdésben kíván állásfoglalást. Kinevezheti-e 
a rádió leköszönő elnöke ideiglenes utódát, ha az arra illetékes grémium 
állandót nem képes megválasztani? Az ügyészség szerint nem. Megvon
hatja-e a pénzt a kuratórium elnöke a rádiótól, ha nem a kuratórium el
nöksége által kinevezett ügyvezető vezeti az ügyeket? A rádió jogi igaz
gatósága szerint ez a joggal való visszaélés.

A kuratórium elnöke nem teszi fel a számára kellemetlen eredményt 
sejtető szavazásra a kurátorok kérdését, hanem berekeszti az ülést, ám 
az alelnök mégis megtartatja a szavazást. A jogsértések, netán jogtiprá- 
sok sorozata nyilvánvalónak látszik, legföljebb az támaszthat kételyeket, 
hogy adott esetben létezik-e az a jog, amelyet éppen sértegetnek, tipor
nak vagy csak megkerülnek. Vannak-e, és milyen szabályok arra a hely
zetre, amely most a rádióban kialakult? Gondolom, ha létezne egyértel
mű szabályozás, nem szaladgálna mindenki fuhöz-fához, ugyan monda
ná már meg valaki, mi is most éppen ebben vagy abban az esetben, ez
zel vagy azzal a döntéssel kapcsolatos jogi helyzet. Talán nem kellene 
azon tipródni, kinek a jogköre az ideiglenes ügyvezető elnök kijelölése, 
és az sem merülhetne föl, vajon a kuratóriumi elnök büntetheti-e pénz
megvonással a neki nem tetsző, amúgy -  az ügyészi állásfoglalás szerint 
legalábbis -  jogtalanul kijelölt ügyvezetőt.

A komplikáltság előidézői maguk a komplikáltság sérelmezői -  
amennyiben ennek földerítésén túl vagyunk, kiderül, hogy lényegében a 
helyzet sem oly összetett, sőt, szokványos, legalábbis politikai síkon. 
Mindössze az történt, hogy ezúttal sem működött a kompromisszum
kényszer. Részleteiben ezt sem könnyű követni. Kezdetben úgy látszott, 
ezúttal (kivételesen) simán fog menni az együttműködés. A pártok ku
ratóriumi delegáltjai megegyeztek. Csakhogy a civil kurátorok, akikről 
tájékozatlanabbak talán még azt is föltételezik, hogy függetlenek, fölbo
rították az egyezséget. Állítólag azért, mert hangadójuk kiderítette, 
hogy a számára kedves pártvezér nem adta személyes áldását a meg
egyezésre. De tulajdonképpen mindegy az ok, az elnökség moshatta ke
zeit -  majd nekigyürkőzhetett az iszapbirkózásnak.

Mire ez az egész?Álltak már ügyvezetők az állítólagos közmédiumok 
élén, s tudjuk, hogy korántsem csupán ügyvezettek. Nagyon is mélyen 
nyúltak bele a szervezet, az intézmény életébe. Most pedig ráadásul vá
lasztások közelednek. S a politikusok ezúttal is bizonyítják: a közszolgá
lati médiumokban kizárólag propagandaeszközt látnak, és elképzelni 
sem tudják, hogy a tájékoztatást távolságtartó tárgyilagossággal is lehet 
művelni. De ha netán el is tudnák képzelni, bizonyára nem tartanák kí
vánatosnak. Illetve azt mindenképpen kívánatosabbnak gondolják, 
hogy „nekik” legyenek közszolgálatiak. S ennek alárendelnek mindent. 
Foggal-körömmel küzdenek érte, nem kímélve küzdelmük tárgyát. 
Mint a salamoni, illetve a kínai krétakörös történetben az örökségért 
hadakozó mostoha. Pedig a rádió nem pusztán tájékoztató, illetve poli
tikai propagandaeszköz. Hanem a nemzeti kultúra egyik letéteményese. 

Igen, ez ma már inkább elcsépelt frázis.
Ákár a közszolgálatiság.

Kék tagkönyvek
FÜZES OSZKÁR

Katánghy Menyhért ma nem csak „két választáson” indulna, egyene
sen pártot gründolna magának. Mikszáth képviselő úr viszont írói 
munkássága részeként aligha taglalná a sajtóban a mai demokrácia és a 
pénz közvetlen kapcsolatát, amely szürke zóna ugyebár, ahol egyedül a 

korrupciónak van árnyéka. Mikszáth úr sosem vetődött árnyékra.
De lehet, hogy Katánghy mégsem alapítana pártot: nem üzlet. Szabá

lyosan nem üzlet. Rongyos egymillióból kell (szabad) kihozni egy man
dátumot a kampányban, ugyan már. Szegény pártok a mostani igazság
ügyi miniszter szerint is kénytelenek homályos gazdasági ügyletekbe 
bonyolódni, ami -  ha az ellenfél csinálja -  nem szép dolog. Közszájon 
forog, hogy egy-egy pályázat, közbeszerzés elnyerésének hol és mennyi
re feltétele az, hogy a leendő győztes „-közeli” vagy „-holdudvari” legyen. 
Amióta jogerősen tudjuk, hogy -közeliek és -holdudvariak márpedig 
nincsenek (Mikszáth úr ezért nem írna róluk), azóta azt is tudjuk, hogy 
az Állami Számvevőszék sem vizsgálhatja az alapítványokat, nem is be
szélve a társadalmi szervezetekről. Nem is írjuk ide, hogy sok-sok ilyen 
fundáció voltaképpen ki- és befizetőhely, ahol pártpénzek mozognak.

Puha pénzek (így hívják Amerikában a kifejezetten pártpénzelésre 
szolgáló kereteken felül érkező, másképp nevezett, ám kifejezetten párt
pénzelésre szolgáló kereteket) szinte mindenütt vannak a fejlett demok
ráciában, van is belőlük botrány szinte mindenütt. Nálunk azonban ma
ga a pártfinanszírozás rendszere huncut, eleve rosszra gondol, hatalom
mal való oda- és visszaélésre késztet, talán kényszerít is. A jövő tavaszi 
választások előtt kellene kétharmados többséggel tisztább, szabályo
sabb viszonyokat teremteni -  Mikszáth sosem írt mesekönyvet.

Komolyan kérdezem: vajon tényleg érdekük-e a pártoknak, hogy ket
tős könyvvitel, aprólékos szabályozás és napvilág övezze a teljes pénz
mozgásukat? Köztudott, hogy egy-egy választási eredményben mekko
ra súlya van annak, hogy éppen kik mellé áll az üzleti-vállalkozói szféra 
nagyobbik, és politikát is „finanszírozni” kész része. És majdnem biztos, 
hogy a szponzorok többsége nem szívesen végezné nyilvánosan e „prefe
renciáját”, még akkor sem, ha a gazdagabbaknak és bölcsebbeknek 
nincs is ilyenjük, pénzelnek hát több pártot egyszerre. Az pedig teljesen 
biztos, hogy a győztes pártnak eszébe sem jutna fölfedni, van-e korábbi 
kampánycsekk egy adott intézkedése mögött, ha fehér asztal mellett el 
is hangzik olykor a „nincsen ingyen vacsora” monológ. A legenda szerint 
annak idején Bokros Lajos hajlandó lett volna a pártok által megjelölt 
akárhányszáz milliárd forintot kiutalni a büdzséből, ha a politikai szer
vezetek beérik csak szabályos költségvetési pénzekkel és tagdíjakkal. 
Nem érték be. A pártpénzelés szürke zónáját a pártokban senki nem 
akarja kék könyvvel kifehéríteni, maximum szónoklatokban. Amúgy: 
kisehb létszámú parlament, kevesebb önkormányzati képviselő, sző
kébb felügyelőbizottság, politikai tisztségtár, kevesebb juttatás? Ol
csóbb állam? Valóságos ön-Trianonja volna ez a honi politikai osztály
nak, igazán nem várható el tőle, hogy ilyen csapást mérjen magára.

Marad tehát a százegyedik lépés: a pártokat alkalmilag finanszírozó 
cégtulajdonosok váltsanak ki az adott párt jelvényével ellátott kék tag
könyvet, és abba ragasszanak be a megfelelő összegről bélyeget. Ennek 
megfelelően kapjanak jogosultságot -  hűha, mire is? A politika befolyá
solására? Ötmillió egyenlő kis ügy, ötvenmillió egyenlő közepes ügy, öt- 
százmillió egyenlő nagy ügy?!

Ország pártkincstámokai, egyesüljetek!


